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Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen 
 

Orde voor de viering 

op zondag 22 november 2020 
om 10.00 uur in Open Hof 

 

- Eeuwigheidszondag - 
 

 

voorgangers: ds. Lex Boot 
ds. Kasper Jager 

drs. Berthina van der Kamp 
 

1e ouderling: Rita Groenhof 

diaken:  Arend Jan Overstegen 
lectrice:  Jeanet Vroom 
 

zanggroep:  Arina Crozier 

Jenny van der Steeg 
Lian van der Steeg 

orgel:  Diddy van der Stouwe 
piano:  Marijn de Jong 
 

beamer:  Joop Vaandering 
audio/video: Martijn van Unen 

koster:  Jonnie Bosch 
 
 

 

 

VOORAF AAN DE DIENST 
 

Vanaf 9.45 uur luisteren we naar meditatief orgelspel: 
‘Voor alle heiligen in de heerlijkheid’ 

(bewerking Adriaan Schuurman van Lied 727) 
 

In dit ogenblik denken wij wellicht aan 

mensen uit de kring van familie en vrienden; 
mensen dichtbij en ver weg; 

mensen van toen en nu, van hier en ginds; 
mensen van wie we ooit afscheid moesten nemen; 

mensen die onder ons zijn en het zwaar hebben 
en die we meer licht in hun bestaan gunnen. 
 

Wie wil kan thuis een kaars ontsteken voor een dierbare  
als teken van verbondenheid, als symbool van liefde en aandacht. 
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OM TE BEGINNEN 

 

Welkom en mededelingen   ouderling van dienst Rita Groenhof 
 

Openingslied Lied 601 : 1 + 2 
 

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

voortijdig licht waarin wij staan, 
koud, één voor één, en ongeborgen, 

licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 

zo zwaar en droevig als wij zijn 

niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 
 

2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 

 

Groet en bemoediging   Allen gaan staan. 
 

Vg. De Levende zij met u en met jou. 
Allen: Zijn liefde ook voor u. 

 

Vg. Onze hulp is de Naam van de Eeuwige 

Allen: die hemel een aarde gemaakt heeft, 
Vg. die trouw houdt, ook voorbij de grens van de dood:    

Allen: tot in eeuwigheid. 
Vg. Hij is licht in onze duisternis. 

Allen: Hij is leven, sterker dan de dood. 
 

       Aansluitend gaan allen zitten. 
 

Openingsgebed 
 

Na elke intentie zingt de zanggroep: 

 
 

Lied 601 : 3 
 

3. Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
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DIENST VAN HET WOORD 
 

De Bijbel gaat open   ouderling van dienst Rita Groenhof 
 

Verhaal voor de kinderen: ‘Oma’ 
 

Liturgische bloemschikking: “Overkant” 
 

‘Ik weet: 

…de liefde 
die ons bindt sterft nooit. 

Liefde kan niet sterven, 
omdat zij eeuwig is. 

Daarom blijven wij 
in liefde 

met elkaar verbonden, 
jij daar, ik hier.’ 

 
Kinderlied Hemelhoog 121 : 2 + 5 
 

2. Nu ben je soms nog alleen, 

nu moet je soms nog huilen. 
En als je weg wilt schuilen 

kun je haast nergens heen. 

Stil maar, wacht maar, 
alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.  

Stil maar, wacht maar, 
alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. 

 

5. Daar is geen dorst of verdriet. 

Daar zal God ons omgeven. 
Daar is gelukkig leven 

en het eindigt niet. 
Stil maar, wacht maar, 

alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.  
Stil maar, wacht maar, 

alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. 
 

We lezen Jesaja 65 : 17 – 20 / 23 – 25   lectrice Jeanet Vroom 
 

17Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 

Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, 
het komt niemand ooit nog voor de geest. 
18Er zal alleen maar blijdschap zijn 
en groot gejuich om wat ik schep. 

Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad 
en schenk haar bevolking vreugde. 
19 Dan zal ik over Jeruzalem jubelen 
en mij verblijden over mijn volk. 

Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. 
20Geen zuigeling zal daar meer zijn 

die slechts enkele dagen leeft, 
geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; 

want een kind zal pas sterven als honderdjarige, 
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en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt. 
23Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten 
en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. 

Zij zullen, met heel hun nageslacht, 
een volk zijn dat door de HEER is gezegend. 
24Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, 
ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. 
25Wolf en lam zullen samen weiden, 

een leeuw en een rund eten beide stro 
en een slang zal zich voeden met stof. 

Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil 
op heel mijn heilige berg – zegt de HEER. 

 
We lezen 2 Petrus 1 : 19   lectrice Jeanet Vroom 
 

19Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen 

maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop 
gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, 

totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. 
 

Lied 766 : 1 + 3 
 

1. Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, 

een nieuwe aarde ontstond 
om het geheim des levens te beseffen, 

niet meer in zee gegrond. 
Ik zag een stad verblindend naderkomen, 

een middelpunt van feest, 
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen 

van ouds moet zijn geweest. 
 

3. De Koning die zijn troon heeft in den hoge, 
houdt bij de mensen hof 

en alle tranen zal Hij van hun ogen 
afwissen tot zijn lof. 

Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen, 
nergens verdriet meer zijn, 

de eerste dingen werden uitgewezen, 
voorbij ging alle pijn. 

 

Overdenking 
 

“Lied van de namen” 
[tekst: Reinier Kleijer / melodie Lied 730] 

 

1. Heer, wij noemen hier de namen 

van wie ons ontvallen zijn. 
Zie hoe uw gemeente samen 

is verbonden in de pijn. 
Spreek Uw naam over hun dagen 

draag de doden aan Uw hart; 
wil ook hen die leven dragen 

in hun niet te meten smart. 
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2. Heer, wij tasten in het duister 

als de dood ons overkomt; 
en de stemmen, ooit beluisterd, 

nu voor altijd zijn verstomd 
Leg Uw stem in onze harten, 

sluit Uw armen om ons toe. 
En vervul ons bovenmate 

met uw liefde, eens voorgoed. 
 

3. Heer, wij noemen onze doden. 

Neem die namen in U op. 
Doe ons meer dan ooit geloven 

dat U bij de dood niet stopt. 
 

 
 

DIENST VAN DE VERBINDING 
 

Onze geliefden in het licht 
 

“Als alles duister is…”   (Lied 598 : 1) 
 

Als alles duister is, 

ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 

een vuur dat nooit meer dooft. 
 

Ondertussen mogen de mensen naar voren komen 

die de kaars zullen ontsteken voor: 
 

Bep van Dieren-Klooster  
Guusta de Velde-Broekhuis 

Herman van Elburg 
Jet van Loo-de Vries 

Marrie van der Meer-van den Berg 
Jan Kragt 

 
Wij gedenken… (1) 
 

De namen worden één voor één genoemd. 

Na iedere genoemde naam wordt een kaars ontstoken. 
 

Lied 199     Allen gaan staan. 
 

Koester de namen die wij hier gedenken, 
dat zij geborgen zijn in uw genade, 

dat zij gekend zijn bij U en bij ons. 
Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan, 

zegen ons allen met het licht van uw ogen. 
 

Aansluitend gaan allen weer zitten. 
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“Wees in gebrokenheid…”   (Lied 598 : 2) 
 

Wees in gebrokenheid 

een levende brug 
die mensen samenbrengt, 

die mensen samenbrengt. 
 

Ondertussen gaan zij die een kaars hebben ontstoken zitten. 

Vervolgens komen naar voren de mensen 

die een kaars zullen ontsteken voor: 
 

Henk Kats 
Simmy Smilde-Pouwels 

Alie Zandbergen-de Wilde 
Wim Helleman 

Jan Palland 
Willy Bast-Bakker 

 
Wij gedenken… (2) 
 

De namen worden één voor één genoemd. 
Na iedere genoemde naam wordt een kaars ontstoken. 

 
Lied 199     Allen gaan staan. 
 

Koester de namen die wij hier gedenken, 
dat zij geborgen zijn in uw genade, 

dat zij gekend zijn bij U en bij ons. 
Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan, 

zegen ons allen met het licht van uw ogen. 
 

Aansluitend gaan allen weer zitten. 
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“Ontsteek in onze nacht…”   (Lied 598 : 3) 
 

Ontsteek in onze nacht 

het licht dat niet dooft, 
verlicht de duisternis, 

verlicht de duisternis. 
 

Ondertussen gaan zij die een kaars hebben ontstoken zitten. 

Vervolgens komen naar voren de mensen 

die een kaars zullen ontsteken voor: 
 

Hils Bakker-de Vries 
Jan van Sloten 

Netty Scholten 
Henk van Vreeswijk 

Nel Dokter-Dokter 
Dries Schilder 

 
Wij gedenken… (3) 
 

De namen worden één voor één genoemd. 
Na iedere genoemde naam wordt een kaars ontstoken. 

 
Lied 199     Allen gaan staan. 
 

Koester de namen die wij hier gedenken, 
dat zij geborgen zijn in uw genade, 

dat zij gekend zijn bij U en bij ons. 
Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan, 

zegen ons allen met het licht van uw ogen. 
 

Aansluitend gaan allen weer zitten. 
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“Wees als wij eenzaam zijn…”   (Lied 598 : 4) 
 

Wees als wij eenzaam zijn 
een hoopvolle stem 

die nieuwe adem geeft, 
die nieuwe adem geeft. 

 

Ondertussen gaan zij die een kaars hebben ontstoken zitten. 

Vervolgens komen naar voren de mensen 
die een kaars zullen ontsteken voor: 

 

Kees Reurink 

Axel Westra 
Wieger Braaksma 

Hennie van der Vegt-Vis 
Jan Bos 

 
Wij gedenken… (4) 
 

De namen worden één voor één genoemd. 
Na iedere genoemde naam wordt een kaars ontstoken. 

 
Lied 199     Allen gaan staan. 
 

Koester de namen die wij hier gedenken, 
dat zij geborgen zijn in uw genade, 

dat zij gekend zijn bij U en bij ons. 
Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan, 

zegen ons allen met het licht van uw ogen. 
 

Aansluitend gaan allen weer zitten. 
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“Wees als het donker is…”   (Lied 598 : 5) 
 

Wees als het donker is 

een lichtgevend spoor 
van liefde eindeloos, 

van liefde eindeloos. 
 

Ondertussen gaan zij die een kaars hebben ontstoken zitten. 

Vervolgens komen naar voren de mensen 

die een kaars zullen ontsteken voor: 
 

Hedde van der Weg 
Joke Bruinsma-de Beer 

Tjitze Dotinga 
Willie Mendel 

Dick Lohman 
 

Wij gedenken… (5) 
 

De namen worden één voor één genoemd. 

Na iedere genoemde naam wordt een kaars ontstoken. 
 

Lied 199     Allen gaan staan. 
 

Koester de namen die wij hier gedenken, 

dat zij geborgen zijn in uw genade, 
dat zij gekend zijn bij U en bij ons. 

Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan, 
zegen ons allen met het licht van uw ogen. 
 

Aansluitend gaan allen weer zitten. 
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“Dans nos obscurités…”   (Lied 598 : 6) 
 

Dans nos obscurités, 

allume le feu 
qui ne s’étien jamais, 

ne s’étien jamais. 
 

Ondertussen gaan zij die een kaars hebben ontstoken zitten. 

Vervolgens komen naar voren de mensen 

die een kaars zullen ontsteken voor: 
 

Gait Vinke 
Andries Post 

Jan van der Graaf 
Lotte Juffer 

Wie worden herdacht in Broederkerk en Westerkerk 
Wie in eenzaamheid stierven 

Wie een ieder zelf gedenkt 
 

Wij gedenken… (6) 
 

De namen worden één voor één genoemd. 

Na iedere genoemde naam wordt een kaars ontstoken. 
 

Lied 199     Allen gaan staan. 
 

Koester de namen die wij hier gedenken, 
dat zij geborgen zijn in uw genade, 

dat zij gekend zijn bij U en bij ons. 
Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan, 

zegen ons allen met het licht van uw ogen. 
 

Zie met ontferming naar onze aarde, 

houd in uw hoede wie haar bewonen. 
Houd ons omsloten, thuis in uw zegen. 

Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan, 
zegen ons allen met het licht van uw ogen. 
 

Aansluitend gaan allen weer zitten. 

 
“Als alles duister is…”   (Lied 598 : 1) 
 

Als alles duister is, 

ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 

een vuur dat nooit meer dooft. 
 

Ondertussen gaan zij die een kaars hebben ontstoken zitten. 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Diaconale mededelingen   diaken Arend Jan Overstegen 
 

- Bloemengroet: 
Vanmorgen gaan de bloemen vanuit Open Hof 

met een hartelijke groet naar 

o Henk en Marije Wisselingh, Vermuydenstraat 142; 
o en naar mw. Hennie Homans-Kreuze, 

zij woont in de Amandelboom, Wederiklaan 2/107 
 

- Doelen collectes: 
o 1e collecte:  Algemeen Diaconaal Werk 

o 2e collecte:  Kerk en Eredienst 
 

- Diaconale voorbede: 
Het is vandaag Eeuwigheidszondag. Er zijn mensen, die vermist worden. 

Hun dierbaren hebben geen afscheid van hen kunnen nemen. 
Laten wij God bidden, dat ook zij zich door onze gemeente gedragen voelen, 

dat er ooit een einde komt aan hun zoektocht. 
 

Dankgebed en voorbeden 
 

Onze Vader 
 

    Allen: Onze Vader, die in de hemelen zijt, 

uw Naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; 

uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 
Inzameling van de gaven 
 

1e collecte: Algemeen diaconaal werk 
2e collecte: Kerk en Eredienst 
 

Tijdens de collecte luisteren we naar orgelspel. 

 
Mededelingen 
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Slotzang Lied 416 : 1 t/m 4 
 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Uitzending en zegen 
 

  AMEN, AMEN, AMEN. 

 
Aansluitend gaat iedereen zitten. 

Op aanwijzing verlaten we de kerkzaal. 
 

Pianospel 


